
Boerderijnummer   3.3.300 
Erfnaam    Erve Hans-Noteboom 
Oudste vermelding   ca 1760 
Huidig adres Beukenlaantje 7 
 
Historie boerderij 
 

Deze boerderij zal omstreeks 1760 zijn 
gesticht door Jan Schreurs, die vanaf z’n 
trouwen had ingewoond bij z’n 
schoonouders op Haansman (2.2.170) in 
Stokkum.  
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeien. 
Het was omstreeks 1825 nog een heel klein 
huisje (huurwaarde 3 gulden) op ruim 1 
hectare grond. Na de markedeling was dit 4 
hectare geworden. Daarna groeide het 
geleidelijk uit tot 5½ hectare in 1864, tot 
8¾ hectare in 1897 en ruim 9 hectare in 
1923. In 1931 werd er een nieuwe boerderij 
gebouwd, die in 1982 publiek werd 
verkocht. 
1-1-1896. De landbouwer H.J.W. 
Noteboom op Hansman is door het op hol 
slaan van zijn paard van den wagen 
gevallen, ten gevolge waarvan hij een been 
en een rib heeft gebroken. 

Sluitsteen boven de oorspronkelijke niendeure:  WN  MAE  1931  (Willem Noteboom   Mina Aleida Eelderink). 
 
Bewoners:  
 
► Eerste bewoner was Derckjen Hanses (*1714), afkomstig van Haansman in Stokkum (2.2.170) die ca 
1748 trouwde met Jan Schreurs. Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Aaltje (1749-1820), spinster van beroep, die 
ongehuwd bleef, Jenneken (1757-1810) die in 1773 trouwde met de weduwnaar Jan Brinkmans en Garrit 
(*1755) die de opvolger werd.  
 
► Garrit Schreurs (1755-1820), stro- en rietdekker van beroep, trouwde in 1786 met Janna Klein Greven 
(1765-1824) van de Bute (Beusbergen 2.4.260). Dit echtpaar kreeg 10 kinderen: Jenneken (*1787), Aaltje 
(*1789) die jong overleed, Aaltjen (1793-1842) die in 1825 trouwde met Jan Hendrik Loos in het dorp, Dientjen 
(*1795), Hendrijka (*1798), Geertruijt (*1800) die in 1828 trouwde met de Borculoer Hendrik Avink, Jan 
(1804-1843) die een ongehuwde boerenknecht bleef, Janna (1806-1821), Jenneken (1810-1819) en oudste zoon 
Garrit Jan (*1791) die de opvolger werd. 
 
► Garrit Jan Schreurs (1791-1868), dekker van beroep, trouwde in 1822 met Elsken Schurink (1800-1885) 
van Reinds (3.2.100). Garrit en Elsken kregen 6 kinderen: Geertruy (1823-1824), Geertruy (1827-1861) trouwde 
met Jan Hendrik Pongers aan de Witterietsweg (Markelo buitengebied 1.5.090), Jan Harmen (1829-1829), Jan 
Harmen (1831-1910) trouwde in 1865 met Willemina Kevelham (*1840) afkomstig van Meengs (3.3.160); zij 
vestigden zich op de Oude Pot (3.3.260), Femia (1834-1836) en Gerrit (*1825) werd de opvolger. 
 
► Gerrit Schreurs (1825-1861), rietdekker van beroep, trouwde in 1855 met Willemina Vedders (1816-
1895) van de Bute (Beusbergen 2.4.260). Gerrit en Willemina kregen 1 dochter: Geertrui (*1856). 
 
► Geertrui Schreurs (1856-1921) trouwde in 1878 met Hendrik Jan Willem Noteboom (1847-1908). 
Noteboom was geboortig uit Gorssel, maar z’n ouders trokken naar Markelo en woonden van 1870 tot 1889 op 
Koekgait (Beusbergen 2.4.170). 
Ze kregen 6 kinderen: Gerritdina (1879-1930) die in 1904 trouwde met Gerrit Frederik Geerdink op Brinkert 
(Stokkum 2.1.370), Gerrit Willem (1883-1962) die in 1912 trouwde met Berendina Lammertink (*1889) en 
boerderij Noteboom in het Stokkumerbroek stichtte, Antonie (1885-1968) die een ongehuwde kleermaker bleef, 
Egberdina (1892-1950) die in 1911 trouwde met Arend Jan Nijhuis in Stokkum (2.1.160), Arend Jan (1896-
1908) en oudste zoon Willem die de opvolger werd. 

Woonboerderij Haans 



► Willem Noteboom (1881-
1958) trouwde in 1911 met Mina 
Aleida Eelderink (1884-1946) van de 
Dikkeboer (Beusbergen 2.4.130). Ook 
dit echtpaar kreeg 6 kinderen: Hendrik 
Jan Willem (1911-1911), Jan Willem  
(1912-1982) die ongehuwd bleef, 
Arend Jan (1914-1916), Gerrit 
Hendrik (1916-1978) die ongehuwd 
bleef, Arend Jan (1918-1970) die ook 
niet trouwde en Geertruida Hendrina 
(1923-1923). 
Er waren dus uiteindelijk geen 
opvolgers, zodat de vele erfgenamen 
van het vorige geslacht in 1982 de 
boerderij verkochten aan de familie 
aan de Stegge. 
 
► Hans aan de Stegge (*1952) 
is afkomstig uit Goor en getrouwd met 
Cora Grootendorst (*1955). Zij 
kwamen in 1983 met hun zoons Ron 
en Maikel op dit tot woonboerderij 
verbouwde pand wonen. 

Familie Noteboom v.l.n.r: Geertruy Noteboom-Schreurs (*1856), Antonie 
Noteboom (*1885) de kleermaker, op de stoel Jan Willem Noteboom 

(*1912), Willem Noteboom (*1881), Mina Noteboom-Eelderink (*1884) en 
op schoot Gerrit Hendrik Noteboom (*1916) 


